Anexo ao Aviso do Banco de Portugal nº 5/2010

ANEXO II
Informações adicionais relacionadas com a relevância
da participação qualificada que se pretende adquirir
Secção I - Alteração no controlo
1 - Caso a aquisição proposta origine uma alteração no controlo ou se estabeleça uma relação de
domínio com a entidade financeira participada, o proposto adquirente deve entregar um plano de
negócios que contenha informações sobre o plano de desenvolvimento estratégico relacionado com a
aquisição, projecções e detalhes relativos às principais alterações a introduzir na entidade objecto da
proposta de aquisição.
2 - Em tal caso, o proposto adquirente deve facultar os seguintes elementos:
2.1 - Plano de desenvolvimento estratégico, com a indicação, em termos gerais, dos principais
objectivos da aquisição e dos meios principais para os atingir, incluindo:
a) As razões que motivaram a aquisição;
b) Os objectivos financeiros a médio prazo (rendibilidade, rácio custo-benefício, dividendos por
acção, entre outros),
c) As principais sinergias que serão atingidas com a aquisição da entidade financeira objecto da
proposta de aquisição;
d) As possíveis mudanças de actividades/produtos/clientes-alvo e a possível reafectação de
fundos/recursos previstas no âmbito da entidade financeira objecto da proposta de aquisição;
e) Formas de inclusão e integração da entidade financeira objecto da proposta de aquisição na
estrutura de grupo do proposto adquirente(1), incluindo a descrição das principais sinergias que se
procurarão atingir com outras empresas do grupo, bem como uma descrição das políticas que regem as
relações intragrupo.
2.2 - Contas previsionais relativas à entidade objecto da proposta de aquisição, numa base
individual e consolidada, por um período de 3 anos, incluindo:
a) Uma previsão do balanço e da conta de proveitos e custos;
b) Uma previsão dos rácios prudenciais aplicáveis;
c) Informação sobre o nível de exposição aos riscos (de crédito, de mercado, operacional, entre
outros); e
d) Uma previsão das operações de provisão intra-grupo.
2.3 - O impacto da aquisição no governo societário e na estrutura organizacional geral da entidade
objecto da proposta de aquisição, incluindo o impacto:
a) Na composição e deveres da administração e nas principais comissões criadas no seu seio
(comissão executiva, comissão de risco, comissão de auditoria, entre outras), especificando, para cada
membro do órgão de administração a designar em resultado da aquisição, os elementos relativos à
respectiva qualificação profissional e idoneidade previstos nos pontos 3. e 4. da Parte B da Secção I
do Anexo I do presente Aviso;
b) Nos procedimentos administrativos e contabilísticos e no controlo interno: principais alterações
nos processos e sistemas relacionados com contabilidade, auditoria, controlo interno e controlo de
cumprimento ou compliance (compreendendo procedimentos relativos à prevenção do branqueamento
de capitais), incluindo a nomeação de pessoas com funções essenciais/funções-chave (auditoria
interna e controlo de cumprimento, entre outras);
c) A arquitectura essencial de infra-estruturas, tecnologias e sistemas de informação,
designadamente qualquer alteração na política de subcontratação, os fluxogramas de dados, os
principais programas informáticos utilizados (sejam desenvolvidos interna ou externamente), os dados
essenciais e os procedimentos e ferramentas de segurança dos sistemas (back-ups, plano de
continuidade, controlo da informação, entre outros); e
d) As políticas relativas à subcontratação (áreas em causa, selecção de prestadores de serviços,
entre outros) e os respectivos direitos e obrigações das partes, tal como contratualmente estabelecidos
(designadamente, questões relacionadas com auditoria e qualidade dos serviços do prestador).
Secção II - Participação qualificada sem alteração no controlo
Se não existir qualquer alteração no controlo da entidade financeira objecto da proposta de
aquisição, o proposto adquirente deve entregar um documento sobre orientações estratégicas.
A - Participação qualificada abaixo do limiar de 20%
O documento sobre orientações estratégicas deve conter a seguinte informação:

1) A política do proposto adquirente relativa à aquisição sobre:
a) O período pelo qual pretende manter a sua participação após a aquisição;
b) Qualquer intenção de aumentar, reduzir ou manter o nível da sua participação num futuro
previsível;
2) Indicação das intenções do proposto adquirente relativamente à entidade objecto da proposta de
aquisição, em particular se pretende ser activo como accionista minoritário e as razões para tal
actuação;
3) Informação sobre a capacidade financeira e predisposição do proposto adquirente para apoiar a
entidade objecto da proposta de aquisição com fundos próprios adicionais, caso se revelem
necessários para o exercício das suas actividades ou em caso de dificuldades financeiras.
B - Participação qualificada entre os limiares de 20% e 50%
Deve ser facultada, de forma mais detalhada, a informação mencionada na Secção II A supra,
incluindo:
1) Informação detalhada sobre a influência que o proposto adquirente pretende exercer na situação
financeira (incluindo na política de dividendos), nos desenvolvimentos estratégicos e na alocação de
recursos da entidade objecto da proposta de aquisição;
2) Descrição das intenções e expectativas, a médio prazo, do proposto adquirente em relação à
entidade objecto da proposta de aquisição, abrangendo todos os elementos referidos na Secção I,
ponto 2.1., quanto ao plano de negócios.

